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1. PROSES LOGIN
Tahapan untuk melakukan login ke perkuliahan online spada adalah sebagai berikut :

a. Ketikan alamat url http://spada.teknokrat.ac.id pada web browser
b. Masukan username dan password
c. Klik tombol Log in

Catatan :
untuk proses login pertama kali gunakan password default , yaitu :
username : NPM
password : NPM
Harap mengganti password default anda setelah berhasil login !

Gambar 1. Tampilan login Spada

2. MANAJEMEN PROFILE DAN PASSWORDMAHASISWA
a. Proses Perubahan Profile Mahasiswa

- Klik icon pada bagian sudut kanan tampilan spada, perhatikan tanda lingkaran
merah pada gambar 3

- Pilih Profile, tungu sampai halaman profile ditampilkan
- Pada halaman profile klik link edit profile
- Lakukan proses perubahan data profile seperti username, email, gambar profil dll.
- Klik tombol Update Profile untuk menyimpan perubahan profile
- Klik tombol cancel untuk membatalkan proses perubahan profile.

http://spada.teknokrat.ac.id
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Gambar 2. Tampilan halaman profil
b. Merubah password login Spada

- Klik icon pada bagian sudut kanan tampilan spada, perhatikan tanda lingkaran
merah pada gambar 3

Gambar 3. Profil mahasiswa
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- Ketikan password yang digunakan saat login pada input current password
- Ketikan password baru pada input new password
- Ketikan konfirmasi password baru pada input new password (again)
- Klik tombol Save changes untuk menyimpan password baru.

Gambar 4. Perubahan password mahasiswa

3. PROSES MENDAFTAR KE PERKULIAHAN SPADA

Proses pendaftaran spada merupakan tahapan untuk melakukan registrasi dalam kegiatan
perkuliahan online yang akan diikuti oleh mahasiswa. Sistem Pembelajaran dalam Jaringan
Teknokrat (SPADA) terdapat dua tipe perkulihan, yaitu online learning dan blended learning.
Registrasi atau pendaftaran perkuliahan dalam _pade_ _pade Teknokrat dapat dilakukan dengan
dua cara, yaitu yang pertama adalah dengan melakukan browsing atau penelusuran fakultas,
program studi dan matakuliah yang telah dikelompokan berdasarkan prodi masing – masing dan
yang kedua adalah dengan melakukan pencarian dengan kata kunci pencarian berdasarkan nama
dosen yang mengampu matakuliah _pade atau nama matakuliah online yang akan diambil dalam
perkuliahan online learning atau blended learning.

a. Pendaftaran Perkuliahan Online Learning
Berikut ini diberikan contoh pendaftaran online learning dengan pilihan nama dosen
pengampu adalah Jupriyadi, S.Kom., M.T dan untuk matakuliah yang akan diikuti adalah
Jaringan Komputer dan Komunikasi Data.
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Proses pendaftaran adalah sebagai berikut :
- Login menggunakan username dan password S_pada
- Setelah berhasil login pada bagian Course Categories pilih fakultas, lihat gambar 5.

Gambar 5. Course Categories

- Pilih Online Learning
- Setelah tampil daftar kegiatan perkuliahan online learning, pada bagian Search

Courses ketikan kata kunci pencarian matakuliah atau nama dosen yang akan dicari
kegiatan perkuliahan online-nya. Perhatikan pada gambar 6 yang menggunakan
contoh pencarian perkuliahan online learning dengan kata kunci pencarian matakuliah
“Jaringan Komputer”.

Gambar 6. Daftar Kegiatan perkuliahan Online Learning
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Gambar 7. Daftar Hasil pencarian perkuliahan Online Learning untuk matakuliah
Jaringan Komputer

- Pada daftar nama dosen dan matakuliah yang diampu pilih dosen yang akan diambil
kegiatan perkuliahannya. Gambar 7 memperlihatkan hasil pencarian dengan kata
kunci pencarian “Jaringan Komputer” klik matakuliah Jaringan Komputer dan
Komunikasi Data.

Gambar 8. Pilihan Matakuliah Jaringan Komputer dan Komunikasi data
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- Klik tombol Enrol me untuk menyelesaikan proses pendaftaran kegiatan perkuliahan
online jaringan Komputer dan Komunikasi Data. Hasil pendaftaran ditampilkan pada
Gambar 10.

Gambar 9. Hasil pendaftaran perkuliahan online learning

b. Pendaftaran Perkuliahan Blended Learning
Berikut ini diberikan contoh pendaftaran blended learning dengan pilihan nama dosen
pengampu adalah Jupriyadi, S.Kom., M.T dan untuk matakuliah yang akan diikuti adalah
Sistem Operasi.
Proses pendaftaran adalah sebagai berikut :
- Login menggunakan username dan password Spada
- Setelah berhasil login pada bagian Course Categories pilih fakultas anda
- Pilih Blended Learning, gambar 10 memperlihatkan daftar dosen pengampu

matakuliah pada Blended Learning .

Gambar 10. Blended Learning
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- Setelah tampil daftar dosen pada Blended Learning pilih nama dosen pengampu.
Gunakan link viewmore dan paging untuk menampilkan semua data dosen pengampu.
Gambar 11 memberikan contoh pilihan dosen Jupriyadi, S.Kom., M.T dengan
matakuliah Sistem Operasi.

Gambar 11. Pilihan perkuliahan Blended Learning matakuliah Sistem Operasi

- Klik nama matakuliah untuk memilih perkuliahan Sistem Operasi

Gambar 12. Hasil pilihan perkuliahan Blended Learning untuk matakuliah Sistem
Operasi
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- Klik tombol Enrol me untuk menyelesaikan proses pendaftaran kegiatan perkuliahan
blended learning matakuliah Sistem Operasi. Hasil pendaftaran ditampilkan pada
Gambar 13.

Gambar 13. Hasil pendaftaran perkuliahan online

4. AKTIVITAS PERTEMUAN
Aktivitas yang dapat dilakukan mahasiswa disetiap pertemuan meliputi mengerjakan posttest,
melihat slide, melihat video pembelajaran, melakukan diskusi realtime (chat), diskusi melalui
forum dan mengerjakan kuis. Materi perkuliahan yang telah diupload oleh dosen dapat
didownload oleh mahasiswa melalui link yang telah disediakan didalam mata kuliah. Untuk
mendownload materi perkuliahan dapat dilakukan dengan masuk kedalam topik atau pertemuan
yang dibahas, kemudian klik link untuk download materi yang telah disediakan.

Gambar 14. Pilih topik mata kuliah

Pilih topik
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Setelah dipilih topik mata kuliah maka akan tampil halaman seperti gambar berikut ini.

Gambar 15. Pilihan aktivitas pertemuan

Untuk melakukan posttest klik link posttest yang tersedia pada setiap pertemuan. Berikut ini
adalah salah satu contoh tampilan posttest. Kerjakan soal yang ada dan klik tombol “finish
attampt” jika sudah selesai.

Gambar 16. Tampilan pretest/posttest

Tampilan link video pembelajaran setelah diklik dapat dilihat pada gambar berikut ini.
Mahasiswa dapat memutar video berulang-ulang untuk memahami materi pembelajaran.

Soal tampil
disini

Klik jika sudah
selesai

Pretest
Slide materi

Forum duskusi

Posttest

Video pembelajaran

Chat
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Gambar 17. Tampilan video pembelajaran

Aktivitas mahasiswa berikutnya adalah diskusi secara realtime menggunakan fitur chat yang
disediakan. Untuk memulai chat dapat dilakukan dengan meng-klik link “click here to enter the
chat now”, kemudian akan tampil jendela chating seperti ditunjukkan pada gambar 18 berikut ini.

Gambar 18. Tampilan diskusi realtime menggunakan chat

Aktivitas berikutnya adalah diskusi secara asinkron melalui forum diskusi. Untuk memulai
diskusi melalui forum dapat dilakukan dengan meng-klik tombol “add a new discussion topic”
kemudian akan tampil halaman baru untuk menambahkan judul dan pesan pada forum seperti
tampak pada gambar 19 berikut ini.

Klik link ini Jendela chat
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Gambar 19. Menambah forum diskusi

Tambah diskusi
Isi judul topik dan pesan


